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 المالية: الموارد واألنشطة اإلدارية للمحاكم الرابعالفصل 

  والمادية المالية الوسائل. أوال
لألداء،  كاعتمادات درهم مليون 331مجموعه  ما، المالية للمحاكم المخصصة الميزانية بلغت، 2018سنة  برسم

المعدات  مصاريف مثلت حين في. درهم مليون 241إلى  يصل ، بمبلغ% 72 حوالي الموظفين نفقات فيها مثلت

 درهم، أي مليون 40يناهز  ما االستثمار نفقات بلغت كما .درهم مليون 50قدره  ، بمبلغ%15 نسبة المختلفة والنفقات

 .الميزانية اعتمادات مجموع من %12يعادل  ما

 يلي: ما إنجاز على الخصوص، ، من2018سنة  برسم االستثمار ميزانية مكنت قدو 

 الشرق؛ لجهة للحسابات الجهوي المجلس مقر ببناء المتعلقة التقنية مواصلة الدراسات -

لجهة  للحسابات الجهوي المجلس مقر ببناء التقنية وبدء األشغال المتعلقة مواصلة الدراسات -

 سطات؛-الدارالبيضاء 

 الحسيمة؛-تطوان -لجهة طنجة  للحسابات الجهوي المجلس مقر ببناء استكمال األشغال المتعلقة -

-رشيف بمقار المجالس الجهوية للحسابات لكل من جهة فاس تركيب الرفوف المعدنية بفضاءات األ -

 الحسيمة، باإلضافة إلى فضاء األرشيف بتمارة؛-تطوان -آسفي وجهة طنجة -مكناس وجهة مراكش 

ماسة وجهة كلميم -آسفي وجهة سوس -تجهيز مقار المجالس الجهوية للحسابات بكل من جهة مراكش  -

 واد نون بكاميرات المراقبة؛-

ماسة -محطة تحويل كهربائية ومولد كهربائي بمقري المجلسين الجهويين للحسابات لجهة سوس إنشاء  -

 الحسيمة؛-تطوان -وجهة طنجة 

 بمهامهم للقيام التنقل من القضاة تمكين قصدنفعية،  اتالسيارات، عبر اقتناء سيار حظيرة تعزيز -

 الرقابية.

 البشرية الموارد. ثانيا
قاضيا  345من بينهم  ،594، بلغ العدد اإلجمالي للقضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية 2018 خالل سنة

 موظفا.  249و

%  51داخل هيئة القضاة و % 22أما فيما يخص توزيع قضاة وموظفي المحاكم المالية حسب الجنس، تمثل النساء 

 من مجموع اإلداريين.

 هيئة القضاة .1

وتجدر اإلشارة  بمختلف المجالس الجهوية للحسابات. همقاض مهام 179، يزاول منهم قاضيا 345يبلغ عدد القضاة 

 األساسي التكوينطبيعة أما بخصوص توزيعهم حسب . سنة 42ال يتجاوز  أعمار قضاة المحاكم الماليةإلى أن متوسط 

سي في مجاالت تكوين أسا يتخصص قانوني واقتصادي ومالي باإلضافة إلى قضاة ذو يفتضم الهيئة قضاة ذو

 الهندسة.

الثالث أو الماستر في العلوم القانونية واالقتصادية  كيلي: السلويتوزع القضاة حسب نوع الشهادات المحصل عليها كما 

 (.% 18(، شهادات أخرى )% 11(، الدكتوراه )% 30(، مهندسو الدولة )% 41)

 الموظفون اإلداريون .2

تقنيون مكلفون بمهام إدارية وتقنية متنوعة بالمجلس األعلى للحسابات يعمل بالمحاكم المالية موظفون إداريون و

 ،%( 48المتصرفون ) يلي: ويتوزع الموظفون اإلداريون للمحاكم المالية بحسب الدرجة كماوالمجالس الجهوية. 

  %(. 25%(، المساعدون اإلداريون والمساعدون التقنيون ) 23التقنيون والمحررون ) ، %( 4المهندسون )

 نلتكوي. اثالثا
 المهنية الكفاءات لبناءأولى المجلس األعلى للحسابات أهمية كبرى لمجال التكوين وجعل منه هدفا استراتيجيا، وذلك 

، من أجل دراسة 2016قام المجلس بإحداث لجنة للتكوين، منذ سنة  ،الصدد هذا وفي .المالية محاكملقضاة وموظفي ال

برنامج سنوي خاص يتالءم  بإعداد، قامت هذه اللجنة 2018تتبع تنفيذها. وفي سنة برامج التكوين والعمل على 

 من ةدراس بإطالق ،بشراكة مع البنك اإلفريقي للتنمية المجلس، قام كماوحاجيات المحاكم المالية في هذا المجال. 

س في مجال التكوين ، وذلك من أجل وضع استراتيجية المجل2018للتكوين في يوليوز  مديري مخطط إعداد أجل
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(. وتجدر اإلشارة إلى أن المجلس يتوفر على مركز 2021-2019) وإعداد برنامج مدته ثالث سنوات للتكوين المستمر

 للتكوين أعد خصيصا لهذا الغرض وقد تم تزويده بالتجهيزات الديداكتيكية والمعلوماتية الالزمة.  

لفائدة الملحقين القضائيين  نظري وميداني تكوين حول تتمحور فقد لهذه السنة، التكوين برنامجحصيلة  يخص فيما أما

والمدققين الجدد بهدف الرفع من مستوى معارفهم وتحقيق التجانس في مستوى الكفاءات. وقد شمل التكوين األساسي، 

ومراقبة األداء. أما فيما  إلى جانب المواد القانونية والمالية والمحاسباتية، مواد تتعلق بالتدقيق وآليات التحليل والتقييم

يتعلق بالتداريب الميدانية، فقد نظم المجلس دورات وزيارات ميدانية لفائدة المدققين الجدد بإدارات عمومية على 

 المستوى المركزي والمحلي.

المحاكم بتنظيم دورات تكوينية ولقاءات علمية وندوات لفائدة قضاة وموظفي  المستمر التكوينفي إطار  المجلس قامكما 

بتعاون المالية، وقد تم تنشيط هذه الدورات من طرف خبراء مغاربة وأجانب بمركز التكوين للمحاكم المالية. وتم أيضا 

 ،كاتبا للضبط بالمحاكم المالية 70أزيد من  لفائدة بالمعهد العالي للقضاءتنظيم دورتين تكوينيتين مع وزارة العدل، 

وتحصيل التبليغات القضائية، ، ومحاضرالتحرير بالمحاكم المالية، وتقنيات حيث تناولت االختصاصات القضائية 

 الديون العمومية.  

، من بينها الدورة التكوينية الثالثة والرابعة االفريقي للتنميةوقام المجلس كذلك بتنظيم دورات تكوينية بدعم من البنك 

 زورقابة األداء، والتي شارك فيها ما يناه ابة القضائية للحساباتالرقبإفريقيا حول لرقابة المالية لفائدة األجهزة العليا ل

 دولة إفريقية.  20قاضيا ومدققا من  60

 . الجودة والمعاييررابعا
رقابة ب جودة العمل الرقابي وذلك من أجل تمكين قضاته من القيام ضمان على للحسابات األعلى المجلس يحرص

، 2018عملت خلية الجودة والمعايير، خالل سنة  اإلطار، هذا وفيلدولية. المعايير ا وفق وتدقيق ذات جودة عالية

إعداد مجموعة من األدلة الرقابية التي تهم اختصاصات مختلفة، نذكر منها دليل للرقابة  فيوالمساهمة  على التنسيق

تنفيذ أمثل لهذه الدالئل، سهرت هذه وضمان الجودة بالمحاكم المالية ودليل رقابة استخدام األموال العمومية. ومن أجل 

مستوى المجلس والمجالس الجهوية. كما قامت بوضع  ىوتنظيم دورات تكوينية عل ةالخلية على تأطير مهمات نموذجي

والذي يطمح إلى الرفع من مردودية المحاكم  2020-2018مخطط تطبيقي لتنزيل أهداف المخطط االستراتيجي 

 المالية وتعزيز قدراتها. 

 كتابة الضبطمسا. خا
من  16بمجموعة من المهام التي أوكلها إليها المشرع من خالل مقتضيات المادة المركزي تضطلع كتابة الضبط 

 ،والمتمثلة في تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية األخرى وتوزيعها على الغرف وحفظها ،مدونة المحاكم المالية

 وة على اإلشهاد بصحة نسخ ومختصرات األحكام القضائية.عال ،في تبليغ قرارات وإجراءات المجلسو

أساسا على األهداف والمشاريع المسطرة في إطار المخطط  2018لسنة  المركزي رتكز برنامج عمل كتابة الضبطا

، ويتعلق األمر خصوصا بالمشاريع التي تروم تطوير تطبيقات معلوماتية 2020-2018االستراتيجي للمحاكم المالية 

على  المعلوماتي؛ عالوةتدبير التراث وتنفيذ العجز والغرامات، وتقديم الحسابات، و ،بتتبع تدبير المراسالتخاصة 

البيانات والوثائق  المادي وتبادلتعزيز التواصل مع األطراف الفاعلة لتحسين عملية اإلدالء بالحسابات ونزع الطابع 

 اإللكترونية مع األجهزة المعنية.

لعملية خاص بالتدبير المندمج  عملت كتابة الضبط بنظام معلوماتي بالممتلكات،تصاريح اإلجبارية تلقي ال في إطارو

انطالقا من عملية  التصريح، كافة مراحل ويمكن هذا النظام من معالجة .2019لحملة فبراير  التصريح بالممتلكات

كما ودعة إما شخصيا أو عن طريق وكالة. مرورا بتسجيل التصاريح الم ،تحميل لوائح الملزمين بالتصريح وتحيينها

تيح القيام باإلجراءات الالزمة في حالة القيام بواجب التصريح )رسائل اإلخبار( أو عند اإلخالل به )اإلنذار ورفع ي

الحصول على وضعيات وإحصائيات تضمن تتبع  النظام المعلوماتي إمكانية اوفر هذياألمر إلى رئيس الحكومة(. كما 

  صريح اإلجباري بالممتلكات.عملية الت

تفعيال للمسطرة المتعلقة بتحصيل الغرامات الصادرة عن المحاكم المالية، تم تبليغ الخازن العام للمملكة بالدفعة و

األولى لبيانات اإلصدارات ومختصرات القرارات واألحكام الصادرة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون 

درهما، وذلك إلحالتها على المصالح المختصة قصد تحصيلها  1387580.63الغرامة والبالغ قدرها المالية والقاضية ب

درهما. وسيتم خالل مرحلة  713580.63عن تحصيل ما قدره هذه العملية حسب القوانين واألنظمة. وقد أسفرت 

رارات واألحكام القاضية بالعجز في ميدان ثانية تبليغ الخزينة العامة بالدفعة الثانية من بيانات اإلصدار المتعلقة بالق

 سواء في ميدان التأديب المالي أو في إطار عدم تقديم الحسابات. ،التدقيق والبت في الحسابات أو الغرامات
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 نظم المعلوميات . سادسا
االستراتيجية لسنوات أدرج المجلس األعلى للحسابات التبادل اإللكتروني مع األطراف الخارجية ضمن رؤيته 

 . وفي هذا اإلطار، قام المجلس بإعداد مجموعة من المشاريع المعلوماتية تتجلى أهمها في: 2020 - 2018

 وضع فضاء إلكتروني خاص بالمحاسبين العموميين .1

ومات مع البيانات والمعل المالية برنامجا لتبادل كمامحالأنشأت  لرقابتها،مع األشخاص الخاضعين  في إطار التواصل

موميين الخاضعة حساباتهم للتدقيق والبت من طرف المجلس والمجالس الجهوية. إذ سيسمح هذا الفضاء المحاسبين الع

يمكن  احقهم. كمالصادرة في واالحكام حساباتهم والقرارات  االطالع على وضعيةللمحاسبين العموميين بالمعلوماتي 

 والتحقق منها ومراجعتها عند الضرورة. بياناته الشخصية والمهنيةعلى من االطالع بصفة دائمة لمحاسب هذا الفضاء ا

 اإلدالء اإللكتروني بحسابات قباض الجمارك إطالق مشروع .2

الجمارك والضرائب غير المباشرة بصفة إلكترونية وتقديمها للمجلس إدارة قباض حسابات  إعدادبالمشروع يتعلق 

لتداول اإللكتروني المعدة لهذا الغرض، ويراعى في ذلك الشروط الضبط المركزي باستعمال منصة ا ةعبر كتاب

 والمساطر المبينة في مذكرة التعليمات الخاصة بتقديم حسابات قباض الجمارك للمجلس.

 تجديد التصريح اإلجباري للممتلكات لحملة التهييء .3

جديد مخصص للتبادل مع السلطات  معلوماتي تطبيق شملت عملية تجديد التصريح اإلجباري للممتلكات إعداد

المسؤولون /يقوم المستخدمونالملزمين بالتصريح اإلجباري للممتلكات، بحيث الحكومية المسؤولة عن إعداد قوائم 

ا. وفي إيداع القوائم إلكترونيالمعينون من طرف هاته السلطات بالولوج إلى الفضاء المعلوماتي الخاص بالتصريح و

المواعيد الخاصة بالتصريح اإلجباري للممتلكات، وذلك  وتدبير دارةبيق معلوماتي مخصص إلالمقابل، تم إعداد تط

ى كتابة الضبط بالمحاكم دالملزمين الذين سيتنقلون من أجل وضع تصريحاتهم للتحكم في تدفق األشخاص قصد ا

 المالية.

 اريباالطالع على قاعدة البيانات الخاصة بالسجل التج التطبيق المتعلق إعداد .4

باتفاق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تم تطوير تطبيق معلوماتي يمكن من االطالع عند الضرورة 

على محتويات السجل التجاري المركزي أثناء القيام بعمليات الرقابة من طرف قضاة المحاكم المالية. وسوف يوضع 

 يق الحقا.بروتوكول يحدد اإلطار الخاص باستعمال هذا التطب

 تتبع إجراءات التدقيق والبت في الحسابات .5

، الكاممت عامشرووالبت في حسابات المحاسبين العموميين إجراءات التدقيق التطبيق المعلوماتي الخاص بتتبع عد ي

إصدار القرارات مرورا بفتح الملفات والتحقيق برمجة إلى المن  اإلجراءات،جميع مراحل يمكن من جهة من تتبع 

وتدبير وثائق العمل الخاصة  الملفات وضعيةمراقبة اد مذكرة المالحظات والتقارير. ويمكن من جهة أخرى، من وإعد

مع البرامج بالمهام الرقابية وتخزينها بقاعدة البيانات المخصصة لذلك. كما يمكن من التبادل األتوماتيكي للبيانات 

 ن أو تتبع تقديم الحسابات. والتطبيقات األخرى، وتتبع وضعية المحاسبين العموميي

 الدولي التعاون. سابعا
يولي المجلس األعلى للحسابات أهمية خاصة لتعزيز مهامه الرقابية وتطوير آليات اشتغاله وفقا للمعايير المعتمدة 

مجال مراقبة المالية العمومية. ولهذا الغرض، يعمل المجلس بصفة دائمة على تشجيع تبادل التجارب  دوليا في

والدولي، خاصة المنظمة الدولية لألجهزة  الجهويبينه وبين هيئات ومنظمات الرقابة المالية على المستويين  خبراتوال

نتوساي( ومختلف الفروع المنبثقة عنها، باإلضافة إلى مجموعة من المؤسسات اإلالعليا للرقابة المالية والمحاسبة )

سابات في مجال التعاون الدولي إلى شقين أساسيين، يضم األول وينقسم عمل المجلس األعلى للح .المانحة الدولية

مجموعة من الفعاليات واللقاءات الدولية التي يساهم أو يشارك فيها المجلس في إطار التعاون متعدد األطراف، فيما 

قة والمؤسسات يضم الشق الثاني مختلف المبادرات والشراكات التي يعقدها مع األجهزة الرقابية بعدد من الدول الصدي

 .التنموية الشريكة وبعض الجهات المانحة
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 المنظماتفي مجموعة من االجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها  ،2018سنة  برسم ،للحسابات األعلى المجلس شارك

 يلي:  بما األمر ويتعلق والمحاسبة، المالية للرقابة العليا لألجهزة والجهوية الدولية

 (ARABOSAI)المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  .1

من ، استضاف المجلساألرابوساي، طار التعاون مع المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إفي 

تم تنشيطه من طرف  ،االجتماعيةداء صناديق الحماية ألقاء تدريبيا حول الرقابة على  ،2018دجنبر  14لى إ 10

الحماية االجتماعية ودورها في التنمية االقتصادية  هومتناول محاور أساسية تهم مف، وفي هذا المجالقضاة متخصصين 

العليا للرقابة في مواكبة  االجتماعية وكذا دور األجهزةخصوصيات رقابة األداء على صناديق الحماية واالجتماعية، 

 هذه األنظمة.  تطور

اعات المنعقدة من طرف هذه المجلس األعلى للحسابات في أغلب اللقاءات التدريبية والعلمية وكذا االجتم كما شارك

 المنظمة، نذكر منها على الخصوص: 

إلى  08اللقاء التدريبي حول موضوع " الطاقات المتجددة " والذي نظمه ديوان المحاسبة باألردن من  -

 ؛2018شتنبر  13

الدروس المستفادة من تطبيق معايير اإلنتوساي" والذي استضافه ديوان  حول موضوع"اللقاء التدريبي  -

وقابلية وقد كان هذا اللقاء مناسبة لقياس مدى تطبيق  .2018اكتوبر  11إلى  07محاسبة بالكويت من ال

معايير اإلنتوساي في األعمال الرقابية، بشتى أنواعها، الممارسة من طرف األجهزة العليا  تطبيق

 ؛للرقابة بالدول العربية

رائب " والذي استضافه مجلس المحاسبة اللقاء التدريبي حول موضوع " الرقابة على الجمارك والض -

 ؛2018نونبر  30إلى  24بالجزائر من 

المراقبة اللقاء التدريبي حول موضوع " الرقابة باستعمال العينات اإلحصائية " والذي استضافه ديوان  -

 .2018 دجنبر 07نونبر إلى  30بالسعودية من  العامة

االجتماع الحادي عشر للجنة المعايير  2018 فبراير 23إلى  19استضاف المجلس خالل الفترة من فضال عن ذلك، 

واآلليات الالزمة لتنفيذها والبرنامج  2018اعداد الخطة التفصيلية لعام . خالل هذا االجتماع، تم المهنية والرقابية

مالية للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة ال االستراتيجيةالخطة  واستعراض مؤشرات الزمني الخاص بها

 في: شارك المجلس  اوالمحاسبة. كم

السادس والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي  االجتماع-

تقارير .وخالل هذا االجتماع، تمت دراسة 2018مارس  30إلى  26 بتونس مناستضافته األمانة العامة للمنظمة 

 .للمنظمة االستراتيجيلجنة المخطط  واعادة تشكيل منبثقة عن األربوسايمختلف اللجان ال

نتائج تنفيذ خطة  ، حيث تم تقييم2018 فبراير 08إلى  05االجتماع الثاني عشر للجنة بناء القدرات بمدينة تونس من  -

اتفاقيات التدريب المبرمة بين األجهزة األعضاء  ومتابعة تنفيذ 2017 العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة

 دلتها من قبل هذه األجهزة.أومبادرة تنمية اإلنتوساي واألمانة العامة ومدى استخدام 

 (INTOSAI)بة والمحاس للرقابة الماليةالمنظمة الدولية لألجهزة العليا  .2

يعتبر المجلس األعلى للحسابات عضوا نشيطا في منظمة اإلنتوساي عبر مشاركاته في العديد من االجتماعات 

 الخصوص: واللقاءات، ونذكر منها على 

 لىإ 10 من بشيلي وذلك القضائية األنشطة بتوحيد المكلفةاإلنتوساي عمل  لمجموعة الثاني االجتماع -

 ؛2018 يوليوز 13

 ؛2018يوليوز  20 إلى 16ماع الثامن عشر لمجموعة عمل اإلنتوساي المتعلقة بالرقابة البيئية من االجت -

لى إ 21اجتماع المجلس اإلداري لمجموعة عمل اإلنتوساي حول الرقابة البيئية والذي انعقد ببراغ من  -

 .2018كتوبر أ 28

 (AISCCUF)الفرنسية باللغة  الناطقةمنظمة األجهزة العليا للرقابة  .3

 المؤتمر الذي نظمته منظمة األجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية في أشغالشارك المجلس األعلى للحسابات 

انشطة األجهزة العليا للرقابة على  موضوع "أثرحول  بكوديفواربتعاون مع محكمة الحسابات  )األيسكيوف(

عمال أوقد كان هذا المؤتمر مناسبة لمناقشة االثار المترتبة عن مهام و .2018يونيو  29و 28وذلك يومي  "المواطنين
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 شارككما . األمثل لألموال العمومية االستعمالالجهاز األعلى للرقابة على حياة المواطنين خصوصا من خالل ضمان 

 .2018نونبر  23لى إ 20التي نظمت بالنيجر من لهذه المنظمة في اشغال الجمعية العامة المجلس كذلك 

  (OIF) الفرنكوفونيةالمنظمة الدولية  .4

قام المجلس األعلى للحسابات بمهمات رقابية للمنظمة الدولية الفرنكوفونية، مكلف بالتدقيق الخارجي الجهاز ال هباعتبار

البيانات المالية للمنظمة خالل  ةتقديم تقرير مراجع حيث تموالبيانات المالية للمنظمة  للتدقيق والتصديق على الحسابات

. وخالل أشغال الدورة 2018مايو 29الى  27االجتماع الخامس والخمسين للجنة اإلدارية والمالية الفرنكوفونية من 

على  س مالحظاته حول التعديالت المقترحة، أبدى المجل2018شتنبر 25الثامنة للجنة المكلفة بالتدقيق والمراجعة يوم 

فيما يخص تدقيق . كما سيواصل المجلس، نظرا لتجربته خصوصا ما يتعلق برقابة نفقات المنظمة الالئحة المالية

لسنوات عديدة، متابعة وإكمال مهمة تدقيق حسابات هذه اللجنة وذلك  ةالفرنكوفونيحسابات اللجنة الوطنية لأللعاب 

. 2018مارس  9و 8و 7يام أالذي انعقد بباريس  ةالفرنكوفونيمجلس التوجيهي للجنة الوطنية لأللعاب الوفقا لقرار 

 والتي جدد فيها 2018اكتوبر  9الى  7عشر من  ةالسابع ةالفرنكوفونيالقمة فضال عن ذلك، شارك المجلس في 

وذلك لمدة  ،لتدقيق الخارجي للمنظمةالمجلس الوزاري الفرنكفوني والية المجلس األعلى للحسابات كجهاز مكلف با

 .2019خرى ابتداء من فاتح يناير أسنوات  أربع

 (OCDE)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  .5

 التالية:األعلى للحسابات في االجتماعات  ، شارك المجلسطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةإفي 

ومن  2018ابريل  01مارس إلى  25العليا حول النزاهة العامة من اجتماعات مجموعة عمل األطر  -

 ؛2018نونبر الى الفاتح من دجنبر  28

لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار  " OCDE – SIGMA " المؤتمر اإلقليمي -

األوروبي الجنوبية حول "الدور المتحول لألجهزة العليا للرقابة المالية في ضوء اهداف التنمية 

 .2018نونبر  22الى  20المستدامة بتونس من 

 (IDI)مبادرة تنمية اإلنتوساي  .6

ورشة عمل حول رقابة اإلطار المؤسسي لمكافحة  فيشارك المجلس  ،التعاون مع مبادرة تنمية اإلنتوساي إطارفي 

، مع الشروع في التخطيط لمهمة رقابية فعلية 2018بريل أ 18الى  06الفساد استضافها ديوان المحاسبة باألردن من 

ق يضا ضمن اعضاء فريالممثل للمجلس األعلى للحسابات. كما شارك المجلس أالفريق في هذا اإلطار من قبل 

برنامج التعاون ما بين مبادرة تنمية اإلنتوساي واألربوساي حول" التعامل مع األطراف  بتأطير الميسرين المكلف

 . 2018يونيو  13الى  5ذات العالقة" وذلك بتونس من 

  (BAD)البنك اإلفريقي للتنمية  .7

الدورتين  اإلفريقي للتنمية استضاف المجلس األعلى للحسابات بمركز التدريب التابع للمجلس وبدعم من البنك

 .لى للرقابة بالدول اإلفريقية الفرنكفونيةأعن جهازا ياستفاد منهما على التوالي ممثلو عشر ،التدريبيتين الثالثة والرابعة

بينما كان موضوع  ؛حول رقابة األداء ،2018 بريلأ 06 لىإمارس  26التي نظمت من ،كان موضوع الدورة الثالثةو

 حول الرقابة القضائية. ،2018يوليوز 27الى  16التي نظمت من  ،الدورة الرابعة

  (UEMOA)تحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا اال .8

دلة التدقيق المعمول بها من قبل أاألول للجنة اإلدارية المكلفة بإعادة دراسة وتحيين  االجتماعشارك المجلس في 

 .2018يوليوز  17الى  15االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا بكوت ديفوار من  لالتحادا للرقابة التابعة األجهزة العلي

وتم كذلك تنصيب اللجان التقنية المكلفة بمراجعة  ،وخالل هذا االجتماع تمت الموافقة على القرارات المتعلقة بمهامها

 دلة المراقبة.أغربية في مجال تطبيق المعايير وتحضير كما تم تقديم عرض مفصل حول التجربة الم ،ادلة المراقبة

 30و 29قام وفد برئاسة رئيس اإلتحاد بزيارة عمل الى المجلس األعلى للحسابات يومي  ،التعاون كذلك إطاروفي 

على مهام واختصاصات المحاكم المالية في مجال  واالطالعمن اجل االستفادة من تجربة المجلس  2018اكتوبر 

 .العليا على تنفيذ األموال العمومية الرقابة

 تحاد األوروبي اال .9

( مهمة بالمجلس األعلى للحسابات 30) ثالثون ،2018، خالل سنة جريتأ ،األوروبي االتحادمع  التوأمة إطارفي 

يوم عمل مع مجموعة من  (200)تقريبا وهو ما يمثل  ،( زيارات دراسية بكل من فرنسا والمملكة المتحدة3وثالث )

وحقق  التوأمةيجابا على هذه إالفرنسية، الشيء الذي انعكس  البريطاني ومحكمة الحساباتلخبراء من مكتب التدقيق ا

 من طرف المجلس. ونشر أعمال جديدة دلةأعداد إعدة مكاسب من قبيل 
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األجهزة العليا للرقابة المالية تنوعا ملحوظا  للحسابات والعديد منعرفت عالقات التعاون الثنائية بين المجلس األعلى 

بعض األجهزة إلى المجلس أو من خالل  بها وفود تسواء من خالل الزيارات الميدانية التي قام ،خالل السنة الحالية

 .وأطر المجلس منها قضاةبعض األجهزة العليا للرقابة استفاد  الدورات التكوينية وزيارات العمل التي لدى

 مع محكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية التعاون .1

استفادت  ،بين الجهازين التوأمةبنود اتفاقية ا للتعاون الثنائي مع محكمة الحسابات بالجمهورية الفرنسية وتنفيذا إطارفي 

على المناهج  االطالعرية لدى الغرف الجهوية للحسابات الفرنسية بهدف خباإمن مهمات  الجهوية للحساباتالمجالس 

ونخص بالذكر الزيارة الى كل من الغرفة الجهوية للحسابات  .والجهويوالمساطر المتبعة في مجال التدقيق المحلي 

بية حول الرقابة بنورماندي واكيتان )بوردو( والغرفة الجهوية أوت دو فرونس، تم خاللها تأطير وتنشيط دورة تدري

القضائية ونظام المسؤولية لمختلف المتدخلين في مجال تنفيذ األموال العمومية. وفي نفس اإلطار وبهدف تدعيم 

الكفاءات والقدرات المؤسسية والمهنية بالمجلس، فقد استفاد قضاة ورؤساء غرف بالمجلس من مهمات إخبارية لدى 

 .2018دجنبر 21لى إ 17نونبر، ومن  21لى إ 18ناير، ومن ي 12لى إ 10محكمة الحسابات الفرنسية من 

قضاة من المجلس األعلى للحسابات  ،2018خالل سنة  ،وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن محكمة الحسابات بفرنسا أشركت

المتحدة للمملكة المغربية في بعض عمليات المراقبة التي تندرج في إطار انتدابها من طرف بعض مؤسسات األمم 

 النووية. معاهدة الحظر الشامل للتجارب االقتصادية ومنظمة التعاون والتنمية  ظمةكمن

 مع مكتب التدقيق الهولندي  التعاون .2

التعاون المبرمة بين المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية عن اتفاقية  المتمخضالشراكة برنامج إطار في 

مشاركة  :الهولندي، نذكر منهاقام المجلس بمجموعة من زيارات العمل الى الجهاز  ،الهولندية التدقيق بالمملكةومكتب 

المتفشيات العامة )المتفشية العامة للمالية حول دور مختلف  ،يوليو 6الى  3خالل الفترة من ، في ورشة عملالمجلس 

 الداخلية لدىيق وتعزيز الرقابة مجال التدق يالمتفشيات العامة للوزارات( ف-المتفشية العامة لإلدارة الترابية -

وقد مكنت هذه الورشة من اقتباس الممارسات الجيدة بالتجربة الهولندية فيما يخص الرقابة على المالية  .الوزارات

حول تطبيق تدقيق تكنولوجيا ، بالعمل 2018نونبر  17الى  11خالل الفترة من العمومية. كما قام وفد من المجلس، 

جل المشترك، وذلك من أودليل التكوين  لتدقيق تكنولوجيا المعلومات واعداد دليلمات الرقابية المعلومات في المه

 تمكين قضاة المحاكم المالية من تنفيذ هذا النوع من الرقابة.

 التعاون مع األكاديمية األلمانية ببرلين .3

اطارا وقاضيا من المحاكم المالية من  20استفاد حوالي  ،التعاون بين المملكة المغربية والحكومة األلمانية إطارفي 

 العمومية،تمت خاللها دراسة ومناقشة مجموعة من المحاور من قبيل تدبير المالية  ،دورات تدريبة حول الحكامة الجيدة

 االجتماعي.دور الحوار بين اإلدارة والمجتمع المدني في تعزيز التماسك و واإلعالم، الرشوة، واالقتصادمحاربة و

 الهدف من هذه الدورات تدعيم وبناء القدرات والكفاءات في الميادين المرتبطة بالحكامة الجيدة.وقد كان 

في نفس اإلطار استفاد المجلس كذلك خالل السنة الحالية من برنامج تدريب المدربين لفائدة خريجي األكاديمية 

حكامة الجيدة وتطوير هذا المجال على البرنامج في الحصول على مؤهالت المدربين في ال هذايساعد األلمانية. و

وقد ركز محتوى التدريب على أساليب التعلم والتعليم التي يتم تفعيلها في اإلدارة الحديثة وكذا المنهجية  .مستوى اإلدارة

 الديداكتيكية المعتمدة داخل محيط العمل باإلدارة.

 

 االطالعالعليا للرقابة بهدف  وفود األجهزةزيارة عدد كبير من  ،2018سنة خالل  ،األعلى للحساباتعرف المجلس 

اإلطار استقبل المجلس األعلى  وفي هذا على تجارب وممارسات المجلس في مجال الرقابة العليا لألموال العمومية.

 للحسابات:

 ؛2018 سمار 09 لىإ 05وفد عن الجهاز األعلى للرقابة بغينيا من  -

لى إ 16ومن  2018بريل أ 21لى إ 15وفد عن الجهاز األعلى للرقابة بجمهورية النيجر من  -

 ؛2018 يوليوز 21

 ؛2018مايو  11لى إ 7وفد عن محكمة الحسابات بهايتي من  -

 ؛2018أكتوبر  18لى إ 08 وفد عن الجهاز األعلى للرقابة بجمهورية السنغال من -
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 24 منو  2018نونبر  09لى إ 05 الموريتانية منسالمية االوفد عن محكمة الحسابات بالجمهورية  -

 ؛2018دجنبر  28لى إ

 .2018دجنبر  29لى إ 24 فد عن محكمة الحسابات بمدغشقر منو -

الجهاز الكويتي  الصرعاوي رئيس زالعزيعبد المحاسبة بدولة الكويت برئاسة السيد عادل  عن ديوانقام وفد  كما

وخالل هذه الزيارة تم التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك  .2018أكتوبر  11لى إ 8بزيارة عمل الى المجلس من 

 الفلسطينيبرئاسة السيد محمد تيم رئيس الجهاز  فلسطينوفد عن الجهاز األعلى للرقابة بدولة  وقام كذلك بين الجهازين.

التجارب والخبرات وتعزيز اواصر التعاون  بهدف تبادل 2018 يوليوز 4لى إيونيو  30عمل الى المجلس من  بزيارة

 .المغربي والفلسطيني الجهازين بين

  


